
B2B rapport 2020 - KONGRESS



1. Innledning kongressåret 2020
2. Ferdigstille nasjonal kongresstrategi
3. Tiltak mot norsk næring (kongressbyene hovedsakelig)
4. Kartlegging
5. Statistikk
6. Utvikling av verktøykassen 
7. ICCA aktiviteter – prosjektarbeid etc.
8. Presseartikler i Boardroom
9. Nyhetsartikler

Fokus 2020 – B2B Kongressegmentet



For første gang i historien har det blitt laget en nasjonal kongresstrategi, som ble ‘landet’ i 2020. Dette i et år der det skal vise seg at 
kongress/konferanser har hatt sin aller vanskeligste utfordring noensinne pga COVID:19. 

Selv om mye vil endres pga utviklingen i 2020, vil det også være mye som vil vedvare. Vi har derfor gjort en revidering av tiltakene i 
strategien etter at COVID:19 inntraff, og ser at mange av tiltakene er fortsatt relevante og noen til og med forsterkes viktigheten av 
utføring. Det har i år vært viktig å følge med hva våre konkurrenter gjør, hva trendene blir og forventninger til business i fremtiden. 

Heldigvis er kongressegmentet et langsiktig arbeid, der vi ser på relevante kongresser fra 3-8 år frem i tid. Hovedfokuset i 2020 har 
siden operative salgsaktiviteter nærmest uteble å ha fokus på å samle næringen til diskusjoner, prosjektsamarbeid både med 
næringen, samt med internasjonale kollegaer gjennom ICCA samarbeid, og ikke minst jobbe med verktøykassen som filmer, web etc. 

Videre har det vært viktig å formidle viktigheten av kongressegmentet til relevante stakeholders og internt i IN. Har derfor  holdt 
innlegg blant annet for Avinor, Sektormøtet i Innovasjon Norge, Norway Events etc.  Skrevet blogginnlegg, formidlet satsingen gjennom 
nyhetsbrev og nyhetssaker på facebook, Linked IN og våre websider etc.

Videre har vi opprettholdt kontakt med internasjonale associations gjennom å delta på Meetings Matters i januar 2020 (vår eneste 
fysiske aktivitet), digital IBTM og på Destination annual Association Event (UK).  Gjennom annonsering i Boardroom har vi også laget 
noen nyhetssaker om Norge som bærekraftig destinasjon for å avholde kongresser, samt hvordan Norge har taklet omstillingen fra 
fysiske til hybride / digitale events. 

Innledning kongressåret 2020



1. Ferdigstille 
Nasjonal kongresstrategi



• Strategien ble utviklet sammen med kongressbyene i 
perioden høst 2019/første halvår 2020 

• Revidert mai 2020 etter Covid:19

• Mål å få flere internasjonale kongresser til Norge og spesielt 
med fokus på prioriterte fagområder

• Strategien skal være et verktøy for potensielle arrangører, og 
destinasjoner som ønsker å satse på dette segmentet

• I år var målet å ferdigstille strategien med tilhørende 
tiltaksplan.

Nasjonal kongresstrategi



Tiltaksplanens 5 viktigste punkter:
1. FAGMILJØFOKUS – status påbegynt.
• Identifisere prioriterte fagmiljø- og klynger.
• Opprette advisory board (post Covid)
• Etablere/støtte regionale ambassadørprogram 

(post Covid)
• Utvikle kommunikasjonsverktøy (web, nettsider, film)

2. MÅLING OG DOKUMENTASJON – status påbegynt.
• Utvikle målpyramide, kongressundersøkelse, 

statistikk og data for å måle effekt.

3. OPERATIVE AKTIVITETER – (Post COVID).
• Utnytte IN’s arenaer og nettverk, regionskontorer og 

klynger
• Events på universitetenes møteplasser (utsatt)
• Utvikle aktivitetsplan med kongressbyene

Nasjonal kongresstrategi



4. MARKEDSFØRING status – påbegynt.
• Lage en kommunikasjonsstrategi/plan 

(2021)
• Markedsføre mot politikere, 

fagmiljøer og prioriterte associations
internasjonalt 

5. FINANSIERINGSMODELL (Post COVID)
• Oversikt og innsikt i ulike 

støtteordninger
• Utvikle finansieringsmodell fra 

næring, forskning, reiseliv 

Nasjonal kongresstrategi



Tiltak mot norsk næring



Tiltak mot norsk næring (kongressbyene)
• Ukentlig kongressbymøter med næringen for 

å samle, oppdatere hverandre, 
kompetanseoverføring, prioritering av 
oppgaver, relevante gjesteforelesere, 
prosjektsamarbeid.

• Nye kongressbyer er med (Bodø og 
Kristiansand), samt nyansettelser i 
kongressbyene. 
Kompetanseoverføring/rådgivning på ICCA, 
kongresstrategien, planlegging og            
prioriteringer av aktiviteter. 

• Kartlegging av universitetsmiljøer ved behov 
fra byene.



1.    Meeting Matters (Brussels januar 2020)
Deltok fysisk med Nederlands kontoret 
og VisitBergen på association event i  
Brussel. 73 deltakende hvorav flest associations,
Noen agencies og PCO'er.

2. Destination Alliance Annual Association event
(UK desember 2021)
Virtuell workshop med 30 associations. Deltakende var
IN hovedkontoret, IN i UK og VisitOslo.

Operative aktiviteter internasjonalt

Meeting.Matters.By.FXROMBOUTS.COM



3. Kartlegging



1. Kartlegging av klyngene –
Norwegian Innovation Clusters:
fokus på relevante kongresser innenfor

• Arena Pro
• NCE 
• GCE

2. Noen utvalgte universiteter på etterspørsel fra 
kongressbyene.

Kartlegging



4. Statistikk



• Den årlige statistikkinnsamling for 
kongressåret 2019mble sendt inn til UIA 
og ICCA januar 2020.

• Utviklet en nasjonal resultatrapport
februar 2020.
Les mer her: Kongressrapport 2020

• Utviklet og distribuert individuelle
resultatrapporter for Oslo, Trondheim, 
Bergen, Stavanger og Tromsø.
Kan sendes på forespørsel.

Statistikk 

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Kongresstatistikk_2019_1__d83e063e-6ec0-40d9-937c-5a69be0a099c.pdf


• Datainnsamling for 2020 har naturlig blitt minimal pga COVID, men jobbes med ferdigstilling i jan.
2021 for å få oversikt over hva som faktisk ble avholdt, utsatt eller kansellert. 

• I 2020 har vi nå oversikt over 112 innrapporterte kongresser til ICCA (International Congress and 
Convention Association) hvor tallene ser slik ut:

1. 59% er utsatt
2. 26% har blitt virtuelle 
3. 16% er kansellert
4. 1% hybrid og 2% er lagt andre steder
5. 75M USD er estimert forventet forbruk – (630 mill kroner). 

Tallene over (estimert forbruk) er basert på kun en ¼ del (112) av kongressene vi totalt normalt har. I 
normalår avholdes ca 500 kongresser i Norge. Vi har ikke prioritert i år å bruke ressurser på å gå 
konkret inn på alle, men et utdrag som skissert over. 

Statistikk



Utvikling av 
verktøykassen
Innsikt, visitNorway.com/meetings, Film



Nettsider

• Nye B2B nettsider på Innsikt for 
næringen som ønsker å jobbe med    
kongressegmentet
https://business.visitnorway.com/b2b

Utvikling digitale verktøy

http://%C2%A0https:/business.visitnorway.com/b2b


Nettsider

• Nye B2B nettsider på Innsikt for 
potensielle arrangører av konferanser,    
kongresser.

Kongress i Norge (visitnorway.com)

Utvikling digitale verktøy

https://business.visitnorway.com/b2b/kongress-i-norge/


• Jobber med internasjonal webside for 
kongressegmentet på visitnorway.com/meetings, 
ferdigstilles mars 2021.

• Jobber med en film som skal inspirerer
internasjonale associations å velge Norge som
kongressdestinasjon.
Ferdigstilles februar 2021.

• Jobber med en film som skal inspirere norske
fagmiljøer/klyngemiljøer til å arrangere kongress
på hjemmebane (I Norge). Ferdigstilles mars/April 
2021 avhengig av mulighet for filmproduksjon.

Andre verktøy



ICCA aktiviteter

Working group and project management:

Kirsten Rudbeck, Visit Aarhus CVB; Annleyg Lamhauge & Kristina Sandberg Joensen, Visit Faroe Islands; Pia 
Helminen, Tampere CVB; Guðrún Ósk Kristinsdóttir, Meet in Reykjavik; Arve Lindgren, Bergen CVB & Elisabeth 
Bugge, VisitNorway CVB; Annika Hallman, Gøteborg CVB & Jenny Irwin, East Sweden.

Prosjektbeskrivelsen om det skandinaviske samarbeidet:

A Nordic way of turning BIG data into SMART data, reporting the 
‘beyond tourism’ impact. 
Vi jobber sammen månedlig på dette prosjektet som skal gi oss noen
verktøy på hvordan vi skal måle og vise til verdiskaping av business 
events. Alle bidrar inn med sin kompetanse. Prosessen blir ledet av
Enity. Prosjektet fortsetter inn I 2021.



Presseartikler på det 
internasjonale
association markedet



• Boardrooom er et bransjeblad for internasjonale associations som går ut til hele 
verden. I tillegg til Boardrooms kanaler, har samtlige artikler blitt plukket opp i ASAE 
nyhetsbrev som går til tusener av amerikanske organisasoner. I tillegg har vi lagt
artiklene på våre SOME kanaler.

• Vi har hatt tre artikler i 2020 med focus ‘Convergence of the Wolrd’s Energy Players
med Region Stavanger som eksempel.

• ‘Its all about Green’ artikkelen omtaler Trondheim, Oslo og Bergens fokus på
bærekraft, og locale initiativ.

• ‘Leading the way for digital solutions’ handler om hvordan kongress Norge har 
omstilt seg etter Covid:19 med digital og hybrid løsninger med Oslofjord Convention 
Center som eksempel. I tillegg beskrives det hvordan Nor Fishing i Trondheim taklet
omstillingen fra en fysisk event på 3-4 000 deltakere til en digital utstillingsplattform.

Presseartikler i Boardroom



Boardroom artikkel - Convergence of the World’s Energy Players

Link til Boardroom artikkel :
Convergence of the World’s 
Energy Players - Boardroom

https://boardroom.global/convergence-of-the-worlds-energy-players/


Boardroom artikler – It’s All About Being Green Link til artikkel: BDRM_17_WEB.pdf (boardroom.global)



Boardroom artikler- Leading the Way for Digital Solutions 
Link til artikkel https://boardroom.global/.../BDRM_20_001-BDRM_Full_Web2.pdf

https://boardroom.global/wp-content/uploads/2020/08/BDRM_20_001-BDRM_Full_Web2.pdf?fbclid=IwAR3b8203s4SgZYcmBjlGq6sEo6fBSOd06Rn4wHRAPrlfh_8ZCQ4d1DnemmY


•Samlet norsk delegasjon til ICCA-kongress
(visitnorway.com)

•Motiverer hele Norge til å møtes igjen
(visitnorway.com)

•Betydningen av fagkongresser og 
messer/utstilling (visitnorway.com)

9. Nyhetsartikler / Blogginnlegg

https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/samlet-norsk-delegasjon-til-icca-kongress/
https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/motiverer-hele-norge-til-motes-igjen/
https://business.visitnorway.com/no/visitnorwaybloggen/post/betydningen-av-fagkongresser-og-messerutstilling/?fbclid=IwAR3fbctdAe-PQ-_g9muAFSczv0K4EhNch2maT0kLOG2IheN_6DCiJsArgMw


Spørsmål?

Elisabeth.alethe.bugge@innovasjonnorge.no

Ta kontakt med:

Pia. Eriksen@innovasjonnorge.no



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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